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ا ال يُوِقُنوَن َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمَن اَألْرِض ُتَكلُمُهْم َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتِنَ  ((
  ].82))[النمل:

ص َعَلى بَِني ِإن َهَذا اْلُقْرآَن يـَقُ قبل أن أتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء اهللا مما قبل من قوله: (( 
  ].76))[النمل: ِإْسَرائِيَل َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفونَ 

] والقصص قول، فالقرآن إذاً 76))[النمل:يـَُقص  أوًال: يف هذه اآلية من الفوائد: أن القرآن كالٌم، لقوله: ((
ِإن  كما يدل على ذلك سياق اآليات: (( قوٌل. ومعلوٌم أن القرآن نزل من اهللا فيكون قوًال هللا سبحانه وتعاىل.

نَـُهْم ِبُحْكِمِه    ] يف هذا القول الذي قّص عليه.78))[النمل:رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
الفائدة الثانية: أنه جيوز أن ُخيص طائفٌة ممن ُخياطبون من أجل إقامة احلجة عليه، فإن القرآن يقص على بين 

  ؛ ألن املوضوع فيما يتعلق م.تىن م هناإسرائيل وغريهم، لكن بين إسرائيل اع
  الفائدة الثالثة: أنه ينبغي أن يُعتىن مبا هو أهم أو مبا هو مهم، ويُرتك ما ال فائدة منه. 

] ومل يقص عليهم مجيع ما خيتلفون فيه؛ ألن مما اختلفوا 76))[النمل:َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن  لقوله: ((
ائدة من ذكره أو ما ال داعي لذكره، وهذه املسألة ينبغي لإلنسان أن يعتين ا، بأن يقتصر على املهم فيه ما ال ف

كثٍري من ب لكالم بال فائدة، ومن ذلك ما يوجدأو األهم، وأن يدع ما ال فائدة منه؛ ألنه إضاعة للوقت وتطويٌل ل
ه مثًال يذكر اخلالف عن جماهد ومقاتل وعلقمة التفاسري يذكرون االختالف يف أموٍر هي يف احلقيقة واحد، جتد

  وابن مسعود وابن عباس، واالختالف بينهم إمنا هو يف التعبري فقط.
] يقول: قال بعض العلماء: قضى مبعىن وصى، 23))[اإلسراء:َوَقَضى رَبَك َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإياُه  فمثًال: ((

مبعىن أوجب، وبعضهم يقول: مبعىن ألزم.. هذه ال داعي هلا؛ ألن  وبعضهم يقول: مبعىن عهد، وبعضهم يقول: 
  كل هذه الكلمات األربع مثًال تدل على معىن واحد.

كذلك أيضًا يذكرون اخلالف مبا ال طائل حتته، كما ذكروا االختالف يف كلب أصحاب الكهف، هو أسود أو 
  أمحر أو أبيض.. وما أشبه ذلك.
أصحاب الكهف فإن اهللا تعاىل ذكر اخلالف وأبطل قولني وأقر الثالث.. املهم وكذلك أيضًا اختالفهم يف عدة 

تِِهْم َما يـَْعَلُمُهْم ِإال َقِليٌل َفال تَُماِر ِفيِهْم  أن اهللا يقول بعد ما ذكر القولني وأبطل الثالث: (( ي َأْعَلُم ِبِعدُقْل رَب
  مق إذا جودلت يف هذا األمر؛ ألنه ال فائدة منه.] يعين: ال تتع22))[الكهف:ِإال ِمَراًء ظَاِهًرا 

فالشيء الذي ال فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم ينبغي لك جتنبه، وهذا ليتنا نسري عليه يف 
حياتنا كلها لكنا نستوعب الوقت فيما فيه الفائدة، لكن ما أكثر األوقات اليت تضيع علينا، وما أكثر األقوال اليت 
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املهم أنه يؤخذ من هذه اآلية أنه ينبغي االعتناء مبا هو أهم وترك ما ال فائدة منه؛  .اقال ونضيع الوقت فيهت
  ].76))[النمل:َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن  لقوله: ((

] 76))[النمل:َتِلُفوَن َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفيِه َيخْ  الفائدة الرابعة: اإلشارة إىل اخلالف بني بين إسرائيل: ((
  واالختالف رمحة أو شر؟

  شر. :الطالب
ِإال َمْن َرِحَم  *َوال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن  (() فموضوع ال يصح؛ ألن اهللا يقول: اختالف أمتي رحمة  وأما ( الشيخ:
وله فاملعىن: أن ] لكن لو صح هذا احلديث مثًال، أو قاله بعض أهل العلم من ق 119 - 118))[هود: رَبَك 

أي: أم ال يُعّذبون، وليس املعىن: أن إيقاع  هذا االختالف داخٌل يف رمحة اهللا ويف سعته بالنسبة للمختلفني.
يف هذا  اخلالف بينهم من رمحة اهللا، بل ومن حكمة اهللا ولكن رمحة اهللا وسعت فال يقال مثًال: إم يُعّذبون

  ه أجر والباقون حمرومون أو ما أشبه ذلك.، أو إن الواحد املصيب منهم لاخلالف 
  ؟هم معذرون  :...الطالب
يعين بعض الناس تقول هكذا، ويتخذ من هذا املعىن وسيلًة إىل إدراج الرتّخص، ال ال ليس بصحيح  الشيخ:

  ويقول: اختالفهم رمحة مبعىن أنه يل أن آخذ بأحد األقوال اليت تناسبين، ولكن ليس هكذا.
أهل العلم فإنه ال يصح إال على الوجه الذي قلت: أن املعىن: أن هذا االختالف حتت رمحة فإذا صدر من قول 

  اهللا، فال يُعّذب أحد عليه.
اإلسالم االنتصار فيه العلماء إىل اآلن كظاهرة األحزاب املوجودة، هل  ...يا شيخ! يكون يعين السؤال:  :الطالب

  هي موجودة على اخلالف يف املصلحة أو ال؟
نعم. لكن احلكمة اقتضت بأن الصراع بني هذه األقوال يتبني به احلق أكثر، ولذلك جتد اجلواب:  خ:الشي

اإلنسان عندما مير به قوٌل ال خالف فيه ما يتطلب األدلة وال ميرر نفسه عليه، فهذا الصراع بني املتخالفني فيه 
إذاً يؤخذ من هذا: أن طيب  صرحيٌة يف هذا.بال شك. واآلية  كانوا على قوٍل واحد لكانوا أصلح  حكمة، وإال لو

  .االختالف ليس مبحمود
  يستفاد من هذه اآلية: ].77))[النمل:َوِإنُه َلُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن  مث قال اهللا تعاىل: ((

  بالداللة ورمحٌة بالعمل به. ...أوًال: بيان مرتبة القرآن وفضله، وأنه هدى ورمحة، 
  ].77))[النمل:ِلْلُمْؤِمِنيَن  ة: أنه ال ينال هذا اهلدى وتلك الرمحة إال املؤمنون؛ لقوله: ((الفائدة الثاني
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] يف وصف القرآن 185))[البقرة:ُهًدى ِللناِس  الفائدة الثالثة: أنه ال معارضة بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل: ((
  ].185))[البقرة:قَاِن ُهًدى ِللناِس َوبـَيـَناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفرْ  ((

)) مبعىن دليٌل هلم، فهو ُهًدى ِللناِس  واجلمع بينهما: أن اإلثبات هنا واإلثبات هناك خمتلف اجلهة، فهناك: ((
دليٌل لكل الناس، لكن هل من استدل به انتفع به؟ ال. قد يهتدي به وقد ال يهتدي، إمنا هو نفسه صاحلٌ للهداية 

  جلميع البشر.
  ابعة: فائدة اإلميان، لو مل يكن من فوائد اإلميان إال هذا لكفى، وهو: االهتداء بالقرآن ونيل الرمحة به.الفائدة الر 

الفائدة اخلامسة: أنه كلما كان اإلنسان أقوى إمياناً كان أقوى اهتداًء بالقرآن، وهذا مأخوٌذ من قاعدة مرت علينا 
  ة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف.وهو: أن احلكم إذا ُعلق بوصٍف قوي ذلك احلكم بقو 

  فما دامت اهلداية والرمحة معّلقة بوصف اإلميان، فكلما ازداد هذا الوصف ازداد اهلدى وازدادت الرمحة.
  القاعدة: أن احلكم إذا ُعلق بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.

  الفائدة؟ :الطالب
  أين؟  الشيخ:
  ... :الطالب
  ان؟فائدة اإلمي الشيخ:
  كلما كان اإلنسان أقوى؟ :الطالب
  أقوى إمياناً كان أقوى اهتداًء. الشيخ:

نَـُهْم ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  ((   ].78))[النمل:ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  يستفاد من هذه اآلية:

نَـُهْم ِبُحْكِمِه ِإن رَبَك يـَْقِضي بَـ  أوًال: أن القضاء موكوٌل إىل اهللا وحده؛ لقوله: ((   ].78))[النمل:يـْ
  ثانياً: أن كل قضاء ال يستند إىل قضاء اهللا فهو باطل.

] فإن إضافة 78))[النمل:ِبُحْكِمِه  من أين تؤخذ؟ من قوله: (( الفائدة الثالثة: إثبات العدل هللا سبحانه وتعاىل.
  احلكم إىل اهللا دليٌل على أنه مشتمٌل على العدل.

: وهي مستفادة من التفسري أيضاً: أن احلكم هذا يتضمن احلكم الشرعي واحلكم اجلزائي، فيقضي الفائدة الرابعة
من  بينهم حبكمه شرعًا يف الدنيا، وجبزائه عدًال يف اآلخرة.ذكرنا يف درس أمس لإلضافة إىل حكم اهللا فائدتني

  يعرفهما؟ احلكم إىل اهللا فيه فائدتني:
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  ...الطالب:
  يما إضافته إىل اهللا سبحانه وتعاىل يقتضي أمرين: أحدمها: العدل، والثاين: اإلصالح.فال غري هذا  الشيخ: 

يعين: ما دام حكماً مضافاً إىل اهللا سبحانه وتعاىل وقد ُعلم أنه سبحانه وتعاىل حكيم، فإن هذا احلكم ال بد أن 
  العدل واإلصالح. إن هذا يتضمن يكون مناسباً وموافقاً حملله، وكل حكٍم وافق حمله فهو إصالح.

  ].78))[النمل:َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  الفائدة اخلامسة: وصف اهللا تعاىل بالعزّة والعلم؛ لقوله: ((
الفائدة السادسة: قرن العزة مع العلم يف هذا املوضع يستفاد منه فائدة مستقلة غري فائدة العزة على حدة والعلم 

لقوله:  ذائدة مكونة منه وهي: أن حكم اهللا سبحانه وتعاىل ال بد أن ينفيعين: يستفاد من مجعهما ف على حدة.
] ألننا قلنا فيما سبق: إن 78))[النمل:اْلَعِليُم  )) وال بد أن يكون مطابقاً وصحيحاً من قوله: ((َوُهَو اْلَعزِيُز  ((

  من كمال احلكم العلم والعزة. العلم ليحكم بالصواب، والعزة لينفذ ما حكم.
فيحكم بغري الصواب، وإما  - أي: احلاكم- احلكم يأيت إما من اجلهل وإما من الضعف.. إما جلهٍل  خللوأن 

إذاً: يؤخذ من مجع هذين الوصفني هللا سبحانه وتعاىل عقب ذكر احلكم: متام وإال ؟ لضعفه فال يستطيع أن ينّفذ.
  وبالعلم يكون الصواب. حكم اهللا؛ حيث كان مبنياً على العزة والعلم، فبالعزة يكون التنفيذ

األخص يعين معناه: األنسب للقضية، فهنا قّدم العزة  الفائدة السابعة: تقدمي األخص من األوصاف على األعم.
  على العلم مع أن العلم سابٌق عليها يف ترتيب احلكم أيهما أسبق؟

  العلم األسبق؛ ألن اإلنسان يعلم مث حيكم. :الطالب
؟ العلم مقّدم، لكن هنا قّدم العزة على العلم بالذكر؛ ألن يرتتيب احلكمال يفّفذ، يعلم مث حيكم مث ين الشيخ:

  ، فكان من املناسب تقدمي العزة على العلم.املقصود األهم يف احلكم هو تنفيذه
قَالُوا   نظري هذا قوله تعاىل عن املالئكة ملا قالت المرأة إبراهيم حينما صكت وجهها وقالت: عجوٌز عقيم ((

] فقّدموا احلكمة على العلم، مع أن العلم سابق؛ إذ 30))[الذاريات:ِلِك قَاَل رَبِك ِإنُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم َكذَ 
ال حكمة إال بعلم لكنه ملا كان هذا أمرًا خارجًا عن العادة ومستغربًا قّدموا احلكمة ليتبني هلا أنه ما خرج ذلك 

نَـُهْم ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  بع من قوله: ((هذه فوائد س عن العادة إال حلكمة. ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  ].78))[النمل:

  ]. 79))[النمل:فـَتَـوَكْل َعَلى اللِه ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  قال اهللا تعاىل: ((
  يستفاد من هذه اآلية:

  كل على اهللا، واألصل يف األمر الوجوب. ومعىن التوكل سبق تفصيله.، وقوله: فتو أوًال: وجوب التوكل على اهللا
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الفائدة الثانية: أن بالتوكل على اهللا سبحانه وتعاىل تتوفر األمور؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم يكابد من 
  عناد بين إسرائيل وغريهم.

] 3))[الطالق:ْن يـَتَـوَكْل َعَلى اللِه فـَُهَو َحْسُبُه َومَ  وأمر اهللا بالتوكل عليه ألن اهللا ذكر فائدة التوكل يف قوله: ((
َويـَْوَم ُحنَـْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم   فباالعتماد على اهللا تتوفر األمور، وباعتماد اإلنسان على نفسه حيصل اخلذالن ((

َرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اَألْرُض ِبَما َرحُ  ] مع أن 25))[التوبة:َبْت ثُم َولْيُتْم ُمْدِبرِيَن َكثـْ
نغلب اليوم من قّلة  ن، وأفضل أهل األرض ملا قالوا: لنالرسول معهم عليه الصالة والسالم، ومع أم خري القرو 

فإنه ُخيذل، وهلذا  هفيتبني ذا: أن من اعتمد على نفسه يف حصول مقصوده أو دفع مضرور  حصل هذا األمر.
مر اهللا رسوله يف التوكل على اهللا يف هذا املقام مقام النزاع وبيان احلق لبين إسرائيل وهو يكابد النيب َصلى اللُه أ

  َعَلْيِه َوَسلَم من ذلك.
  ].79))[النمل:ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  والفائدة الثالثة: تسلية الرسول عليه الصالة والسالم بقوله: ((

  ].79))[النمل:ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  ة الرابعة: شهادة اهللا تعاىل ملا جاء به الرسول بأنه احلق؛ لقوله: ((الفائد
ن  أل احق، ما دام ومن هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى وهي: الرتغيب يف سلوك طريق النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  على الباطل. كل إنساٍن عاقل خيتار احلق
ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  املبني: ((الفائدة اخلامسة: فضيلة النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم حيث كان مسلكه احلق 

فهذا من اهللا وتسلية للرسول عليه الصالة والسالم وهو يتضمن فضيلة الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه  ]79))[النمل:
  ألن الشهادة من اهللا أنه على احلق املبني. َوَسلمَ 

الفائدة السادسة: أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصالة والسالم فهو باطل؛ ألننا لو قلنا إنه حق 
للزم اجلمع بني النقيضني، يكون ما كان عليه الرسول حق وهذا حق وهو خيالفه؛ إذ هذا مجٌع بني النقيضني. إذ 

  كون الشيئان املتناقضان كٌل منهما حق، ال بد أن أحدمها هو احلق.ال ميكن أن ي
َوِإنا َأْو ِإياُكْم َلَعَلى  ]، ويقول: ((32))[يونس:َفَماَذا بـَْعَد اْلَحق ِإال الضالُل  وهلذا يقول اهللا عز وجل: ((

  ].24))[سبأ:ُهًدى َأْو ِفي َضالٍل ُمِبيٍن 
ما كان عليه الرسول عليه الصالة والسالم فهو باطل، وهو يف النار كما قال وذا نعرف أن مجيع ما خالف 

فإن كانت املخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت  .) كلها في النار إال واحدة( الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 
 َم.املخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول َصلُه َعَلْيِه َوَسلى الل  
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        الفائدة السابعة: ظهور أحقية ما كان عليه الرسول عليه الصالة والسالم، أنه حٌق ليس فيه خفاء؛ لقوله:
  ].79))[النمل:اْلُمِبيِن  ((

ار، فال يلزم من  الفائدة الثامنة: أن بيان احلق ال يلزم منه أن يكون بّيناً لكل أحد، فإن اخلفافيش تعمى بضياء النه
ِإنَك ال ُتْسِمُع  كون الرسول عليه الصالة والسالم على احلق املبني أال يعرض عنه أحد، ولذلك أعقبه بقوله: ((

  ] يعين: ال تظن أن هؤالء الذين أعرضوا أعرضوا ألنك على باطل، بل لعدم قابلية احملل. 80))[النمل:اْلَمْوَتى 
وحاٌد للغاية، وأمامه  ...ان تاماً إذا مل جيد حمًال قابًال مل يكن له تأثري، رجل معه سيٌف وتعرفون أن الشيء وإن ك

. ويضرب هذا الصلب احلديد بالسيف " أنا ابن جال وطّالُع الثنايا "ويقول: ينتقد عموٌد من حديد صلب وهو
  يريد أن يقطعه، هل ينقطع هذا؟ 

  ال. :الطالب
اآلن السبب موجود سيٌف صارم ورجٌل شجاع، ورجل يعزز نفسه ويتشجع  .يرى؛ لعدم قابلية احملل الشيخ:

ع ذلك مل يؤثر ألن احملل ويصيح ذا العمود من احلديد، وطبعًا إذا أراد أن يضرب هذا احلديد يضرب بقوة، وم
ر، وعدم ، كما كان عليه الرسول عليه الصالة والسالم من احلق املبني هو حٌق مبني بال شك بّني ظاهغري قابل

وهلذا ما أحسن هذه اآلية  مساع هؤالء له ليس خللٍل فيه، السلف كان، لكن اخللل يف احملل.. غري قادٍر هلذا احلق.
   ها بعد اآلية اليت قبل

  ] فال تظن أنك لست على حق، لكن هؤالء موتى.هذه مثان فوائد80))[النمل:ِإنَك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  (( 
َعاَء ِإَذا َولْوا ُمْدِبرِيَن * َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضاللَتِ ِإنَك ال تُ  ((  الد مِهْم ِإْن ْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الص

  ].81 - 80))[النمل:ُتْسِمُع ِإال َمْن يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا فـَُهْم ُمْسِلُموَن 
  يف هذه من الفوائد: 
ال يسمع، فإذا كان اد بامليت هنا ميت القلب، أو املوتى.. موتى األجسام على سبيل التمثيل أوًال: أن امليت واملر 

  أنه ال يسمع مساعاً ينتفع به، وإال فهو يسمع مساع إدراك لكنه ال ينتفع به. مّيت القلب فاألمر ظاهر
  .الفائدة الثانية: استدل باآلية هذه من قال: إن املوتى يف قبورهم ال يسمعون

  ه املسألة اختلف فيها أهل العلم: منهم من قال: إن املوتى يسمعون ولكن ال جييبون.وهذ
 يقصره على ذلك، ويقول فيما عدا ومنهم من قال: إم ال يسمعون ويقبل ما وردت به السنة من مساعهم، لكنه

نعاهلم، السنة وردت  ذلك ال يسمع امليت، والسنة وردت بأن امليت إذا ُدفن وتوىل عنه أصحابه فإنه يسمع قرع
فيما ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أنه وقف على أصحاب قليب بدر من املشركني، وجعل يؤنبهم: يا فالن 
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ابن فالن، يا فالن ابن فالن..! بأمسائهم وأمساء آبائهم هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً؛ فإين وجدت ما وعدين 
  سالم: ما تكلم من قوٍم قد جّيفوا؟ فيقول: لستم بأمسع ملا أقول منهم.فيقال للرسول عليه الصالة وال ريب حقاً.

كانت عند الدفن أو عند إلقاء امليت أو تسليمه لآلخرة فال يقتضي أن يسمع كل  فهذا الكالم اآلن وملاذا؟
ن وقت، ومن العلماء من قال: إنه يسمع كل وقت كشيخ اإلسالم ابن تيمية ويستدلون باحلديث الذي رواه اب

ما من أحٍد يمر بقبر يعرفه في الدنيا فيسّلم عليه إال رد اهللا عليه روحه فرد عليه ( عبد الرب وصححه وهو: 
  فيصححون هذا احلديث، وبعضهم يضعفه ويقول: إنه ال يصح. ) السالم

يسمعون ولكن هذا احلديث كان ينبغي أن يكون هو ركيزة ملن يقول: إن املوتى يسمعون، بل إننا نقول: املوتى 
قد نستدل حبديث أصح من هذا وهو ما ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أنه يزور املقربة ويقول: السالم 
عليكم أهل الديار من املؤمنني، وتوجيه السالم إليهم يف اخلطاب يدل على أم يسمعون، وإال لكان يقول: 

  السالم على أهل الديار من املؤمنني وال يقول: عليكم. 
قال قائل: إن هذا من باب قوة االستحضار. قلنا: قوة االستحضار ال حتتاج إىل الدنو، وهلذا حنن نقول:  ولو

السالم عليك أيها النيب وإن كنا بعيدين، وال ُيسن أن نقول اآلن هنا: السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني. 
  كانوا يسمعون فما هو اجلواب عن هذه اآلية.فدل هذا على أم يسمعون، يبقى عندنا: إذا   حىت حنضر إليهم.

] نقول: املراد السماع مساع القبول إذا كان املقصود باملوتى موتى  80))[النمل:ِإنَك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  ((
  القلوب، أو السماع الذي حتصل به اإلجابة ومساع اإلدراك الدنيوي، هذا ما ميكن.

به اإلنسان كإدراك احلي، بل هو مساٌع ما نعرف عن كيفيته إمنا هو مساٌع ال ميكن يعين: ليس مساع امليت ملا يتكلم 
أن جييب، إال إذا أراد اهللا تبارك وتعاىل إحياءه وتكلم ونطق، فهذا ميكن مثل صاحب البقرة؛ فإن صاحب البقرة 

  دنيوية مث أماته اهللا. ضربوه ببعضها فأحياه اهللا وتكلم ومات، ولكنه مل يتكلم ومل جيب إال بعد أن حي حياة
  ؟.... :الطالب
  ما أدري.. ما أعرف. الشيخ:
  ...وجه الداللة  ...حديث  :الطالب
  قوله: إال رد اهللا عليه روحه فرد عليه السالم. الشيخ:
  ..... :الطالب
  .هو يسمعإذاً نعم. لكنه كلما سّلم عليه رد عليه وعرفه،  الشيخ:
  ما هو بأخص للدعوة. :الطالب
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  ال. ما هو بأخص. الشيخ:
  طيب. قد ال يسّلم هو يتكلم بكالم آخر. :الطالب
يسمعون كل كالم، يعين: ما فيه إال منر أنا وإياك يف قرب ال  طيب، ما هو املانع؟ وهو على كل حال هم الشيخ:

 وحنن نتكلم، ال يلزم من هذا أم يسمعون، ال يسمعون إال اخلطاب املوجه إليهم، وليس معىن ذلك أم
  يسمعون، وإن كان ظاهر كالم الفقهاء أم يسمعون حىت ما ال خياطبون به.

  فقط، وإن كّلمناهم مرة أخرى ال يسمعون. إليهمما يكون مانع أم يسمعون الكالم  :الطالب
  خطابنا هلم. اخلطابال. يسمعون مطلقاً؛ ألن السبب يف هذا السماع هو  الشيخ:
  السماع هنا توقيفي. :الطالب

  هو توقيفي لكن ما دام اخلطاب يسمعون مرة يسمعوه مرة أخرى ما املانع؟ خ:الشي
  ...سالمال ألجلألا إذا ُرّدت  السالم؛ا يُنزع الرد على طيب. ما يقال املفهوم بأ :الطالب
: كلما طيب دعنا نقول .تسمعت فإا إذا انتهى السالم مل نعم هو الظاهر.. هذا هو الظاهر، أا إذا ُردّ  الشيخ:

  ن بدون خماطبة؟بقي أن يقال: هل يسمعو  خوطبوا رد اهللا عليهم أرواحهم فسمعوا.
ظاهر كالم الفقهاء أيضاً أم يسمعون، وهلذا قالوا: إن امليت يتأذى بفعل املنكر عندهم من قول أو فعل، وعلى 

 ما مل خياطبوا به، وعليه هذا على رأي الفقهاء وال أدري ما مستنده.. على رأي الفقهاء يكونوا يسمعون حىت
أيضًا يكون اإلنسان إذا شّرف القرب باألحجار اليت تلقى عليه أو بالكتابات أو بغري ذلك، فإن امليت يتأذى به؛ 

  هذا منكر وال جيوز.على غريه من القبور ألن هذا من املنكر، تشريف القرب ومتييزه 
  ا الذي أراد تشريف مّيته هو يف احلقيقة آذاه.فعلى كالم الفقهاء يكون امليت يتأذى بذلك، ويكون هذ

  ...؟الطالب:
   ...الشيخ : ما هو صحيح

َوال  ؛ لقوله: ((ه: أن من مل يقبل احلق فهو مبنزلة األصم الذي ال يسمعأو الرابعة  الفائدة الثالثةعلى كل حال 
  ]. 80))[النمل:ُتْسِمُع الصم الدَعاَء 

، وجه ذلك: أن هؤالء هلم آذان وهلم مسع، أصالً  ةواحلواس اليت ال يُنتفع ا كاملعدوم الفائدة الرابعة: أن اجلوارح
  لكن ملا مل ينتفعوا به صاروا ُصّماً.

الفائدة اخلامسة: بيان الشدة يف إعراض هؤالء عن احلق؛ ألم صم مولون مدبرون، وهذا أبعد ما يكون عن 
فهم منك ما يفهمه من اإلشارات واحلركات، فينتفع بذلك ولو كان قد ي سماع، فاألصم إذا كان مقبًال إليك ال
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أصم، لكن إذا وّىل مع اإلدبار وّىل ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس، فإن ذلك يكون أشد استحالة يف مساعه مما إذا  
   كان أصم مع اإلقدام.

ع، فإنه قد يعاقب بالصمم عن مساع وأيضًا يف هذا دليل على أن اإلنسان والعياذ باهللا إذا وّىل مدبرًا عن الشر 
احلق؛ حبيث أنه ال ينفعه موعظة وال نصيحة، وهذا هو الغالب.. الغالب أن اإلنسان إذا كان ما عنده إقبال على 

  احلق أن ُحيرم احلق، حىت لو تكلم الناس وفعلوا أقاموا األدلة ما انتفع بذلك.
ربا، هم ما يسمعون املواعظ؟ يسمعوا لكنهم يوّلون، يرون أن ونضرب لكم مثًال اآلن باملرابني واملتحيلني على ال

ولذلك ما وفّقوا ليبتعدوا، بل بقوا على ضالهلم، والسبب يف هذا: أن ما عندهم أي ما هم عليه ال بد أن يفعلوه، 
ق فإنه ال إقبال من اإلقبال الذي ينفعه، فلهذا نقول: إن هذه اآلية تدل على أن اإلنسان إذا وّىل ودبرًا عن احل

  يوفق لسماعه.
َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضاللَِتِهْم  الفائدة السادسة: أن املعرض عن احلق يف منزلة األعمى، فهنا قال: ((

  ].81))[النمل:
ْمِي َعْن َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلعُ  : أن الرسول عليه الصالة والسالم ال ميلك هداية اخللق؛ لقوله: ((الفائدة الثامنة

َوِإنَك لَتَـْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  ] وال يعارض هذا قول اهللا تعاىل: ((81))[النمل:َضاللَِتِهْم 
  ] ألن اهلداية املثبتة غري اهلداية املنفية.52))[الشورى:

مبّني، ودال للخلق على ما هي اهلداية املثبتة؟ هداية الداللة والعلم والبيان، فالرسول عليه الصالة والسالم معلم 
احلق، وأما التوفيق لذلك فهو بيد اهللا، فاجلمع بني اهلداية املثبتة للرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم والنفي عنه: أن 

  نقول: ما أُثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل، ما يستطيع هذا أبداً.
لت عليهم طرق اخلري، فهم موتى اعة الذين أعرضوا عن احلق قد أُقفمن هذه اآلية: أن هؤالء اجلم ويستفاد

  القلوب مل ينتفعوا بقلوم صم اآلذان مل ينتفعوا بآذام، ُعمي العيون مل ينتفعوا بعيوم..
ِإنَك ال  نتفاع ا يف قوله: ((واآليات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية: فالعقلية حملها القلب، وقد ينتفى عنهم اال

  ].80))[النمل:ُتْسِمُع اْلَمْوَتى 
واملسموعة  ].81))[النمل:َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي  واملشهودة يف العني، وقد يُنتفى عنهم االنتفاع ا يف قوله: ((

  ].80))[النمل:َعاَء َوال ُتْسِمُع الصم الد يف اآلذان، ينتفى عنهم االنتفاع ا يف قوله: ((
  ..نرجع للفوائد ...فيها اهلداية يف هؤالء كلها والعياذ باهللا مسدودة مغلقة. فجميع الطرق اليت حتصل
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 : أن الذي ينتفع باآليات اليت جاء ا الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم هم املؤمنون ا أو العاشرة الفائدة التاسعة
  ].81))[النمل:ال َمْن يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا ِإْن ُتْسِمُع إِ  ((

: أنه كلما قوي إميان اإلنسان بآيات اهللا قوي انتفاعه ا؛ ألنه ُعلق على وصف اإلميان به احلادية عشرة الفائدة
  يف هذه اآليات فكلما قوي هذا الوصف قوي االنتفاع.

سالم ال يستلزم اإلميان؛ قد يكون اإلنسان مسلماً وليس عشرة: أن اإلميان يستلزم اإلسالم، لكن اإل الفائدة الثانية
فدل ذلك على الفرق  ) أو مسلم ة والسالم عن رجل إنه مؤمن فقال(مبؤمن، وهلذا قيل عند الرسول عليه الصال

  بني اإلميان وبني اإلسالم.
مون، ولكن ليسوا من املسلمني مسل ]40:25[انقطاع هنا يف الصوت عند الدقيقة  ... كثٌري من الناس اآلن

  .أو مؤمن ،أو مسلم ،فاملسلمون اليوم إما مستسلم مبؤمنني، وكثٌري من املسلمني مستسلمون وليسوا مبسلمني.
  أقلهم املؤمن بال شك.

أناس من  عىن مستسلم هوية فقط، وهلذا جييواملسلم املستسلم كثري يف البالد اليت غري بالدنا أكثرهم مسلٌم مب
ون: ما نعرف نتوضأ وال نعرف نصلي وال نعرف أوقات الصالة، ومع ذلك نقول يف اهلويّة البالد األخرى يقول

  مسلم.
  القسم الثالث: املسلم غري املؤمن، وهذا كثري يف بالدنا.. مسلمون لكن ليسوا مبؤمنني.

ال يؤمن أحدكم  الدليل على هذا أن األعمال أو األخالق اليت ُعلقت باإلميان جتدها مفقودة يف كثري من هؤالء (
  ) موجود هذا بكثرة؟ حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه 

  ة.بقلّ : الطالب
 ) بقّلةال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه  ة.() انتفاء الغش موجود بكثرة؟ بقلّ من غشنا فليس منا  (بقلة  الشيخ:

ميان بالنسبة للمسلمني اليوم فاملهم أن اإل ) هذا موجود النميمة بكثرة.ال يدخل الجنة نمام  ( وقس على هذا.
  قليل، واإلسالم كثري، واالستسالم أكثر.

  السؤال: النمام ال يدخل اجلنة؟ :الطالب
 لكن مآله إىل اجلنة لكنه له معاصاجلواب: يدخل اجلنة؛ ألن املسلم شرعاً لكن ما دخل اإلميان يف قلبه،  الشيخ:

  ....إما على 
  ما الفرق؟ :الطالب
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ما أن املسلم عنده إميان، وأما املنافق فليس فيه إميان إطالقاً، املنافق قلبه خال من اإلميان الفرق بينه الشيخ:
  والعياذ باهللا.

  السؤال: أرفع من النفاق؟ :الطالب
اإلسالم حقيقة، لكن ما عنده شيء مثلما  اجتاهاجلواب: املستسلم أرفع من املنافق؛ ألن املستسلم عنده  الشيخ:

  نّفذ الشرائع، يكون غالباً جاهل.ي الذيعند املسلم 
  ...السؤال:  :الطالب
  اجلواب: نعم، مبعىن أنه بإميام أسلم، حيقق اإلسالم. الشيخ:

  نشوف إذا يف فوائد فاتتنا وإال شيء طيب...
] يفيد بأن اآليات كثرية ليست واحدة وهي تنقسم إىل 81))[النمل:بِآيَاتَِنا  (عشرة: قوله: ( الفائدة الثالثة 

قسمني: آيات كونية وآيات شرعية، فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه 
َوِمْن آيَاتِِه اللْيُل َوالنـَهاُر َوالشْمُس  احلوادث أو ما كان من احلوادث فهو من اآليات الكونية قال اهللا تعاىل: ((

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَناٍت  وقال تعاىل: (( كونية.ايش هي ؟] هذه 37))[فصلت:َواْلَقَمُر  قَاَل )) (( ...َوِإَذا تـُتـْ
  هذه اآليات الشرعية. ]43))[سبأ:الِذيَن َكَفُروا لِْلَحق َلما َجاَءُهْم ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبيٌن 

  ة. دالة على اهللا.ما وجه كون اآليات بأا دالة على اهللا، ما نقول: على خالقها وهي شرعي
إىل غري ذلك من معاين الربوبية،  ...واآليات الكونية دالة على اخلالق من حيث القدرة واحلكمة والسلطان 

  اآليات الشرعية دالٌة على منّزهلا من حيث العدل واإلصالح.
كلها تقرر ، و كلها يف حاٍل متساو  - زل على حممدالذي أُن-ألن مجيع الشرائع وليست شريعة اإلسالم فقط 

  ...الصالة، لكن شريعتنا تنفرد على غريها بأا تراعي املصاحل العامة


